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Türkiye’ye öncü, dünyaya örnek” ilkesiyle çalışmalarını şekillendiren Kartal AİHL, geçmişten 
günümüze değin Türk eğitim tarihinde birçok ilke imza atmış ve başarı hanesine her daim 
artılar eklemenin çabası içersinde olmuştur. Bu çabalar karşılığını bulmuş olup bir çok 
alanda pek kıymetli başarılar elde edilmiştir. Son yıllarda okulumuzda yaşanan gelişmeler 
İmam Hatip eğitim modeline yeni bir anlayış getirmenin yanı sıra, Türk eğitim sistemi 
içerisinde de dikkatle takip edilir hale gelmiştir.  

Okulumuzda uygulanan yabancı dil hazırlık eğitimi, yurtdışı dil kampları, IGCSE ve IB 
akreditasyonları, farklı alanlarda uygulanan sosyal sorumluluk projeleri, kültürel etkinlikler, 
hafızlık programları ve özel Arapça eğitimi gibi standartlar üstü eğitim yaklaşımlarının yanı 
sıra, elinizde tuttuğunuz Projeler Kataloğu ile fen ve sosyal bilimler eğitimine dair yapılan 
çalışmalardan da özellikle bahsetmek gerekiyor. 

Kartal AİHL’nde hayata hazırlanan öğrencilerimizin bilgiyi sadece öğrenen değil, uygulayan 
bireyler olmasını hedefliyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin bilim ve teknoloji alanında üretken 
bireyler olarak yetişmeleri için özgün eğitim yöntemleri kullanıyoruz. Bu kapsamda 
okulumuzda proje sınıfları oluşturuldu. Proje Sınıflarında öğrencilerimizin proje uygulama 
süreçlerine katılmaları ve projelerini hayata geçirebilmeleri için ciddi destekler veriliyor. 
Araştırma projeleri çalışmaları; öğrencilerimize teori ve pratik arasındaki köprüleri inşa 
etmesine fırsat sunarken, beraberinde yaratıcı ve bilimsel düşünme becerisi, durum tespit 
analizi ve çözüm odaklı düşünme yetisi gibi farklı özellikler kazandırarak, projeci zihniyete 
sahip bir bilim insanı olmanın yolunu açıyor. 

Bu bülten, öğrencilerimizin fen bilimleri proje çalışmalarının bir özetini sizlere sunarken, 
Türkiye’deki birçok seçkin proje yarışmalarında alınan ödüllerin yanısıra, alınan güzel 
neticelerle bizleri gururlandıran yurtdışı başarılarından da bahsediyor. 

Kartal AİHL eğitimin her alanında olduğu gibi fen bilimleri alanında da fark üretmeyi bir 
misyon olarak hedeflemeye devam edecek. Bu başarılarda emeği geçen tüm takım 
arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunar, göstermiş olduğu emek ve elde etmiş başarılardan 
dolayı öğrencilerimi kutlarım. 

 
TÜRKİYE’YE 
ÖNCÜ 
DÜNYA’YA 
ÖRNEK 

MİTHAT TEKÇAM 
OKUL MÜDÜRÜ



Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi; köklü eğitim geçmişi, nitelikli eğitim kadrosu ve yenilikçi 
eğitim yaklaşımıyla Türkiye eğitim sisteminde önemli bir yere sahiptir. 

Kuşkusuz bu durum Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ailesine önemli sorumluluklar 
yüklemektedir. Bu sorumluluğun gereği olarak öğrencilerimize her zaman daha iyi şartlar 
hazırlamanın gayreti içinde olduk ve çok yönlü eğitim sistemi içinde donanımlı bireyler 
olarak yetişebilmelerinin yollarını aradık. Bu kapsamda, farklı eğitim projelerinin hayata 
geçmesi için özel bir çaba harcadık. Diğer taraftan öğrencilerimizin sorgulayan, araştıran ve 
üreten bireyler olarak yetişmesi temel hedeflerimiz arasında yer aldı. Bu bağlamda 
öğrencilerimizin bilimsel araştırma projelerinin içinde yer alması için zemin hazırlarken, 
onları teşvik ederek gerekli tüm desteği sağlamanın gayreti içinde olduk.  

Bizlerin, eğitmenler olarak yaptığımız tüm çalışmalara, öğrencilerimizin de yoğun bir şekilde 
destek vermesi ve yüksek bir motivasyonla sürecin içerisinde aktif yer almasıyla birlikte 
ortaya nitelikli çalışmalar ve güzel sonuçlar çıkmış oldu. Değerler Eğitiminden Coğrafyaya, 
Matematikten Kimyaya 16 farklı kategoride onlarca çalışma ile Dünya’nın saygın proje 
yarışmalarında ülkemizi temsil ettik. 

Ortaya çıkan projeler Türkiye’nin ve Dünya’nın prestijli yarışmalarında önemli başarılar elde 
etmesi bizler için gurur verici oldu. Bununla beraber öğrencilerin bu çalışmaları hazırlarken 
insanlığa faydalı olabilme gayretini görmenin ve süreci sahiplenerek en iyisini ortaya 
çıkarmak için bilimsel süreçleri titizlikle yürüttüğüne şahit olmanın çok ayrı bir yeri olduğunu 
paylaşmak isterim.  

Gelecekte Dünya’yı değiştirecek çalışmalara imza atacağını inandığımız gençlerimizin proje 
özetlerini bir araya getirerek paylaşmak istedik. Bu vesileyle 2015-2020 yılları arasında 
okulumuzda gerçekleştirilmiş olan seçilmiş projelerin özetlerini ve öne  çıkan başarıları bu 
katalogda sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.  
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Proje Kataloğu 

PROJE 
ÖZETLERİ 



Musa Sadık Ünal 

Görme Engelli 
Bireyler İçin Sesli ve 
Hissedilebilir Resim 
Okuma Sisteminin 
Geliştirilip Prototipinin 
Üretilmesi 
• Proje Dalı: Yazılım 

• Proje Danışmanı: Ersin Ertürk 

• Proje Yılı:2018-2019 

Bu çalışmada; görme engelli bireylerin gerek eğitim yaşamında karşılaştıkları 
sıkıntıları ortadan kaldırmak gerekse sosyal hayata adaptasyonlarına katkı 
sağlamak amacıyla bir teknolojik ürünün geliştirilmesi amaçlanmıştır.  

Proje yapımı üç temel aşamada planlanmıştır. Bunlar uygulama arayüzü, Kabartma 
Tablet ve eldivenden oluşmaktadır. Uygulama arayüzü de kendi içinde iki ana 
kısımdan oluşmaktadır. Bunlardan ilki görme engelli kullanıcıların giriş yapacağı 
bölümdür. İkinci kısım ise görme engelli olmayan ancak sistemin gelişmesine katkı 
sağlayacak gönüllü kişilerin giriş yapacağı bölümdür. Öncelikle hazırlanan 
sistemde resim okuma arayüzünde yapay zekâ ve derin öğrenme kütüphaneleri ile 
resmin anlık tasviri yapılmaktadır. Bu yorumlanmanın yanında resimde tespit edilen 
cisimlerin üzerlerine cismin ses dosyaları eklenmektedir. Görme engelli ekrana 
tıkladığı anda üzerinde olduğu nesnenin ses dosyaları oynatılmaktadır. Bunun 
sayesinde sisteme atılan bir resim hem yorumlanmakta hem de görme engelli 
bireyin hissedebileceği bir hale getirilmektedir. Yapay zekâ algoritmalarının 
dışında gönüllü bireyler resim tasvirlerini hem sesli hem de metin şeklinde sisteme 
kaydedebilmektedir. Bu kayıtlı dosyaları görme engelli bireyler internet ortamında 
arayıp resim tasvirlerini rahatlıkla dinleyebileceklerdir. Projede renklerin 
hissedilebilmesi içinde özel bir eldiven tasarımı yapılmıştır. Eldivende yer alan 
titreşim motorları sayesinde resimlerdeki renkler görme engelli bireyler için 
hissedilebilir hale getirilmiştir. Eldivenler görme engellilerin istedikleri amaçlar 
dâhilinde tekrar konfigüre edilebilecektir. Bunların yanında geliştirdiğimiz 
teknolojik ürünü daha işlevsel hale getirebilmek için bir eklenti yapılması 
amaçlanmıştır. Bu eklenti ile de Bluetooth ile bilgisayar üzerinden kontrol edilebilir 
ayrıca yenilebilir bir Kabartma tablet oluşturulmuştur. Bu tablet 8*8 bir matris 
şekildedir. Yani birbirinden bağımsız 64 adet farklı nokta ile yenilenebilir bir 
kabartmalı tablet oluşturulmuştur. Bunun sayesinde dijital ortamdaki bir resmi 
görme engelli bireyler fiziksel olarak da hissedebilmektedir.



- Amerika-Arizona Intel International Science and 
Engineering Fair (Intel ISEF), Robotik Kategorisi, Türkiye 

Temsilcisi, Dünya 4. Sü, 2019 

- İsviçre International Swiss Talent Forum, Teknoloji 
Kategorisi, Türkiye Temsilcisi, 2018-2019 

- TÜBİTAK 49. Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma 
Projeleri Yarışması, Kodlama Dalı Türkiye 2.si, 2018 

- Çek Cumhuriyeti, Robotic Day Proje Yarışması, Serbest 

Kategori, Dünya 1. si, 2018  

- TÜBİTAK 49. Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma 

Projeleri Yarışması, Kodlama İstanbul Anadolu Bölge 
1.si, 2018



Mehmet Sertaç Çeküç 

Alternatif Filament Olarak 3 
Boyutlu Yazıcılarda 
Kullanılabilir B4C/rHDPE 
Mikrokompozitinin 
Sentezlenip Bağ Oluşturma 
Kapasitesinin Matematiksel 
Modellemeler Kullanılarak 
Araştırılması 

• Proje Dalı: Kimya 

• Proje Danışmanı: Ersin Ertürk 

• Proje Yılı: 2019 

Plastikler günümüzde oluşturdukları geniş kullanım alanları ile endüstriyel 
materyallerin temelini oluşturmaktadır. Gıda paketleme alanı ve evde kullanılan 
birçok malzemenin yapısı polimer bazlı plastikler kullanılarak oluşturulmaktadır. 
Günlük kullanım alanları dışında kompozit materyal üretiminde de hafif ve 
dayanıklı olduklarından dolayı bazı tür plastikler ana bileşen olarak 
kullanılmaktadır. Plastik bazlı kompozitler; selüloz atıkları, yarı metal-metal 
moleküler yapılar ya da nano-parçacıklar ile güçlendirilerek başta nükleer, 
savunma teknolojileri olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada, günümüz endüstriyel tasarım cihazları incelenmiş, yaygın olarak 
kullanılan 3 boyutlu yazıcılarda, ısıl dayanımı yüksek, geri dönüşümlü alternatif bir 
yapı sentezi araştırılmıştır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan PLA ve ABS 
filamentlerinin çalışma sıcaklıklarının dar aralığa sahip olması, yapılarındaki azotun 
yüksek sıcaklıklarda NOX türevlerini oluşturması kullanım alanlarını kısıtlamaktadır. 
Projemizde atık malzemeler değerlendirilerek kullanım alanı geniş, literatürdeki 
filament yapılarından farklı özelliklerde, 3 boyutlu yazıcılarda kullanılabilir 
makromolekül katkılı kompozit sentezi gerçekleştirilmiştir. Yaygın kullanılan 
filamentlere oranla geri dönüştürülmüş plastiklerin çevreye zarar vermeden yapıya 
katılması, bunun yanında hafif ve dayanıklı özelliğinden dolayı geri dönüşümlü 
yüksek yoğunluklu polietilen (rHDPE), kompozit ana bileşeni olarak kullanılmıştır. 
Yapıda oksidasyonu engelleyici bor karbür (B4C) katkısı kullanılmıştır. Bor karbür 
makromolekül özelliğine sahip ekzotermik reaksiyonlar sonucunda üretilen bir 
molekül yapıdır. Makromoleküller, dayanıklı uzaysal yönelimleri ile nem, ısı, 
reaksiyon vermeme eğilimi başta olmak üzere birçok etmene dayanabilmektedir. 

Çalışmada literatüre kazandırılan B4C/rHDPE mikrokompozitinin fiziksel oluşumlu 
bir materyal olduğu gözlemlensede, oluşturulan geri dönüşümlü yapının FTIR 
analiz ve SEM görüntüleme verilerine göre kimyasal bağ oluşturduğu görülmüştür. 
Yapı incelenerek rhombohedral  yönelim ve bağlar matematiksel fonsiyonlar ile 
GeoGebra uygulaması kullanılarak bilgisayar ortamında inşa edilmiştir. 



- Amerika-Kaliforniya, Regeneron International Science 

and Engineering Fair (Regeneron ISEF), Kimya 

Kategorisi, Türkiye Temsilcisi,  2020 

- TÜBİTAK 50. Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma 

Projeleri Yarışması, Kimya Dalı Türkiye 1.si, 2019 

- TÜBİTAK 50. Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma 

Projeleri Yarışması, Kimya İstanbul Anadolu Bölge 1.si, 

2019



Mehmet Durmuş 
Mehmet Emin İpekdal 

Kare Kombıṅasyonu Sayı 
Sıṡtemıṅıṅ Küp Üzerıṅe 
Uyarlanması 

• Proje Dalı: Matematik 

• Proje Danışmanı:  
Fatma Yudum Özer Akyüz  

• Yılı: 2019 

Sayılar teorisi (ya da aritmetik) tamsayıların (özellikle pozitif) özelliklerini ve 
bunlarla ilgili işlemleri inceleyen matematiğin bir alanıdır. Bu projede matematiğin 
en yaygın alanlarından biri olan Sayılar Teorisine ait bir problemden yola çıkılarak 
yeni bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu problemden yola çıkılarak bazı 
matematiksel kavram ve bilgiler ışığında, önce problem cümlesi çözülmüş, 
sonrasında da problem cümlesi başka bir boyutta incelenmiştir. 
Kare diyagram içine, ilk satır ve sütuna 0’dan n’ye kadar olan sayıların yazılmasıyla 
başlandı. 
Kare diyagramın devamını oluşturmak için diğer karelere, sırayla o karenin olduğu 
satır ve sütunda bulunmayan en küçük sayı yazıldı. Böylelikle, bir karesel sayı 
diyagramı elde edilmiş oldu. Bu kare diyagramda koordinatları verilen (herhangi 
bir satır ve sütunda bulunan) sayıyı belirlemek için matematiksel bir yöntem 
belirlendi. Sonrasında bu çalışmayı üç boyutlu bir düzleme taşıma fikri geliştirildi. 
Üç boyutlu düzlemde, belirlenen yönerge doğrultusunda sayılar küplere 
yerleştirilerek elde edilen cisimde (büyük küpte) koordinatları verilen bir noktada 
bulunan sayı hesaplandı ve küpteki sayı ilişkileri incelendi. 
Çalışma neticesinde çeşitli sonuçlar elde edildi. Bunlar arasında en önemlisi, 
koordinatları verilen bir noktada bulunan sayının, 2’nin kuvvetleri kullanılarak 
hesaplanmasıdır. Kare diyagram ve üç boyutlu cisimlerin matematiksel yönü 
incelenerek matematiğin diğer dalları ile ilişkilendirildi ve bu sayılar arasında ilişki 
kurarak birtakım genellemelere ulaşıldı. 
Oluşturulan üç boyutlu şekillerin daha kolay anlaşılması için Geogebra ve 3D 
Builder programları kullanıldı. 



- 49. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri 
Yarışması, Matematik Dalı Türkiye 3.sü, 2018 

- 49. TÜBİTAK Lise  Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri 
Yarışması, Matematik Dalı İstanbul Anadolu Bölge 1.si, 

2018 



Melisa Bıyık 
Esra Nur Yavuz 

Değerler Eğitiminde 
Kuşak Çatışmasını 
Fırsata Çevirmenin 
İmkanı Üzerine Nitel 
Bir Araştırma 

• Proje Dalı: Değerler Eğitimi 

• Proje Danışmanı: Zehra Işık 

• Proje Yılı: 2019 

Kuşak çatışması; aynı dönemde yaşayan insanlar arasında yaş farkına bağlı olarak 
oluşan, yetişkin ve genç kuşağın birbirlerini anlamasında birtakım problemlere yol 
açan, modern toplumun önemli sorunlarından biridir. Bu çatışma; ebeveynler ve 
çocukları, öğretmenler ve öğrencileri arasında yaşanabilir. Kuşak çatışmasının 
gözlemlenebileceği yerlerden biri okullardaki din ve değerler eğitimi alanıdır. Dini 
ve kültürel değerlerin eğitim öğretim süreçlerinde ve öğretim metotlarında 
kuşaklar arasındaki bakış açısı farklılıklarının dikkate alınmadığı görülmektedir.  

Araştırmanın amacı, öğretmen ve öğrenci arasındaki kuşak farkının, dini değerlerin 
aktarılmasına yansımasını tespit etmektir. Aynı zamanda iki kuşağın değerlere bakış 
açılarını karşılaştırmak ve değişenin değerlerin kendisi mi yoksa algılama, 
yorumlama ve hayata yansıtma biçimleri mi olduğunu saptamaktır.   

Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve 30 kişiyle mülakat yapılmıştır. 
Örneklem grubu, Kartal ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden ve 
öğretmenlerinden seçilmiştir.   

Araştırma sonucunda farklı kuşaktan bireylerin ortak dini ve kültürel değerlere 
sahip olmalarına rağmen, bu değerleri anlamlandırma biçimlerinin aynı olmadığı 
görülmüştür. Türk toplumunun temelini oluşturan dini ve milli değerlerin sonraki 
nesillere aktarılabilmesi ve kuşaklar arası sağlıklı bir iletişimin kurulabilmesi için, 
değerler eğitiminde yeni bir bakış açısı ve öğretmenlerle öğrenciler arasında ortak 
bir dil geliştirilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Araştırma verileri çerçevesinde 
kuşaklar arası farklılıkların çatışmaya dönüşmesini engellemeye ve kuşak 
farklılıklarını zenginlik olarak görme ve bu çeşitlilikten istifade etmeye yönelik 
öneriler sunulmuştur.



- TÜBİTAK 50. Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma 

Projeleri Yarışması, Değerler Eğitimi Dalı Türkiye 2.si, 
2019 

- TÜBİTAK 50. Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma 
Projeleri Yarışması, Değerler Eğitimi İstanbul Anadolu 

Bölge 1.si, 2019



Musa Sadık Ünal 

Robotik El Sisteminin 
Üç Boyutlu El 
Hareketleri İle Online 
Sistem Üzerinden 
Kontrolü - TeleTouch 
• Proje Dalı: Kodlama 

• Proje Danışmanı: Ersin Ertürk 

• Proje Yılı:2017

Bu çalışmada; gerçek el hareketlerinin üç boyutlu ortamda eş zamanlı olarak 
robotik el tarafından taklit edilmesini sağlayan yazılımın ve mekanik sistemin 
kurulması amaçlanmıştır. Kurulan sistemde, el hareketleri Leap Motion’dan görüntü 
işleme metodu ile okunmakta, TCP/IP protokolü ile veriler robotik ele 
ulaştırılmaktadır. Uzaktan kontrol edilebilme kabiliyeti ile gerçekleştirilen sistem 
geliştirilerek; bomba imha, uzay yüzeyi için tasarlanmış insansız keşif araçları, 
ameliyat robotunun kullanıldığı alanlarda ve otomasyon sistemlerinde yeni 
gelişmelerin önünü açacaktır. 

Proje yapımı üç temel aşamada planlanmıştır. İlk aşama kullanıcının el ve parmak 
değerlerini okumak ve robotun bulunduğu ortam bilgilerini göstermek için 
C# .net'te hazırlanmış arayüz yazılımını kapsamaktadır. İkinci aşamada alınan 
parmak ve el değerlerinin robot ele internet üzerinden ulaşabilmesi ve aynı 
zamanda TCP/IP protokolü üzerinde görüntü ve sensör bilgilerinin aktarımı 
yapabilmek için Python kodunu kapsamaktadır. Son olarak servo motorları kontrol 
ve sensör değerlerini okuma amaçlı Arduino platformu kullanılmıştır. Kullanıcı 
ellerini ve parmaklarını hareket ettirdiği zaman LeapMotion görüntü işleme 
yöntemini kullanarak el bilgileri dijital çıktılar olarak vermektedir. Kullanıcı 
bağlanmak istediği cihazın IP adresini arayüzde girdikten sonra karşı cihaza 
(servera) bağlanılır. Ardından kullanıcının parmak ve el hareketleri hiçbir eldiven ya 
da sensör kullanmadan robot el tarafından taklit edilir. Bu projede server için tercih 
edilen cihaz RaspberryPi olmuştur. Bu cihazdaki Python kodu clientların 
bağlanmasını sağlar. Bağlantı sonrasında RaspberryPi’a bağlı olan Arduino 
kartından sensör değerleri okunmakta ve OpenCV sayesinde alınan kamera 
görüntüleri birleştirilerek kullanıcı arayüzüne gönderilmektedir. Okunan değerler 
arayüzde gerçek zamanlı grafikler olarak çizdirilmekte ve kamera görüntüleri 
EmguCV aracılığı ile gösterilmektedir. Arayüzden gelen el ve parmak verileri de 
aynı şekilde Arduino’ya gönderilmekte elin hareket etmesi sağlanmaktadır.  



- Romanya Robochallenge Uluslararası Robot Yarışması, 

FreeStyle Kategorisi, Dünya 1.si, 2018 

- İsveç Robot-SM Uluslararası Robot Yarışması, FreeStyle 

Kategorisi, Dünya 1.si, 2018 

- SUGİAD Projem Var Yarışması, Genel Kategori, Türkiye 2. 

si, 2019 

- TÜBİTAK 48. Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma 
Projeleri Yarışması, Kodlama Türkiye 2.si, 2017 

- Çekmeköy Belediyesi Aliya Izzetbegoviç Uluslararası 
Proje Olimpiyatları 1. si, 2017 

- TÜBİTAK 48. Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma 

Projeleri Yarışması, Kodlama Dalı İstanbul Anadolu 
Bölge 1.si, 2017 

- Okan Üniversitesi, Mühendislik Yarışması, Türkiye 1.si, 
2017 

- Marmara Üniversitesi Mekatronik ve İnovasyon Günleri” 

Robot Yarışması, Serbest Sitil Kategorisi Türkiye 2. si, 
2017 

- Üsküdar Üniversitesi, Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı 
Proje Yarışması, Türkiye 2.si, 2018 



İbrahim Enes Aslan 
Enes Sefa Çetin 

Programlamayı 
Öğreten Eğitim Seti 
Tasarımının Yapılması 
ve Prototipinin 
Üretilmesi - Kodobot 

• Proje Dalı: Teknolojik Tasarım 

• Proje Danışmanı: Ersin Ertürk 

• Proje Yılı: 2017

Projede, kodlama eğitimlerinde kullanılan teknolojik sistemlerin küçük yaştaki 
bireylere (5-11 yaş) uygun olmaması sorununa çözüm üretmek amacıyla küçük 
yaştaki bireylere hitap edecek bir eğitim seti geliştirilmiştir. 

Projede, gün geçtikçe önemi artan kodlamanın ana mantığını küçük yaştaki 
bireylere, ilgi çekici bir oyun eşliğinde öğretmek için bir eğitim aracının prototipini 
üretmek amaçlanmıştır. Sistem üç ana bileşenden oluşmaktadır: kontrol paneli 
görevini gören Coder, komutların uygulanacağı bir oyuncak araba olan Bot ve 
farklı senaryolarla kodlamanın ana mantığının pekiştirildiği parkurdur. Coder’da 
içerdiği 16 adet analog pin nedeniyle Arduino Mega 2560 kullanılmıştır. Bot’ta ise yer 
problemi yaşamamak için en küçük boyuta sahip olan Arduino Nano kullanılmıştır. 
Sistem kullanıcının kartları yerleştirmesi ile başlar. Coder ile Bot arasında bluetooth 
bağlantısı kurulur. Takılı kart olup olmadığı kontrol edilir. Takılı kart olması halinde 
sistem kart kontrolünden okuma aşamasına geçer. Kartlar okunup alınan komutlar 
bir dizi içine alınır. Bu dizi butona basılması halinde Coder’dan Bot’a komut dizisini 
aktarır. Bot, gelen komutları okuyup sırası ile uygular ve sistem sonlanır. 
Sistemimizde küçük yaştaki bireyin ilgisini çekmek çok önemli olduğundan küçük 
yaştaki bireylerle konuşup onların istekleri doğrultusunda tasarımlarımızı çizdik. 
Küçük yaştaki bireylerin problem analizi ve çözüm üretme yeteneği ile 
yaratıcılıklarını artırması projemizin artılarındandır. Projede, tasarımı yapılan 
elektronik cihazın prototipi üretilmiş olup, sistem çalıştırılarak denemeler yapılmış 
ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Proje yüksek; kullanılabilirlik, maliyetinin düşük 
olması, geliştirilebilir ve küçük yaştaki bireylere hitap etmesi yönleri ile 
benzerlerinden öne çıkmaktadır. 

Anaokullarında oyun saatlerinde geliştirmiş olduğumuz eğitim seti kullanılabilir.  
Bot’a yeni özellikler eklenilebilir. Projemiz, Arduino kullanılması sebebiyle ilerleyen 

süreçte kişiler tarafından özelleştirilip geliştirilebilir. Daha büyük yaş grupları için 
yeniden dizayn edilip geliştirilebilir. 



- Çekmeköy Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan 

Uluslararası Proje Olimpiyatları, Teknoloji Kategorisi 1. si, 
2018 

- TÜBİTAK 48. Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma 

Projeleri Yarışması, Türkiye Finali, Teknolojik Tasarım Dalı 
Teşvik Ödülü, 2017 

- TÜBİTAK 48. Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma 
Projeleri Yarışması, Teknolojik Tasarım Dalı, İstanbul 

Anadolu Bölge 1.si, 2017



İlhami Osman Karakurt 
Fatih Uçar 

Epilepsi Hastası 
Bireyler İçin Kriz Anı 
Tespiti Yapan Uyarı 
Sisteminin Geliştirilip  
Prototipinin Üretilmesi 
• Proje Dalı: Fizik 

• Proje Danışmanı: Ersin Ertürk 

• Proje Yılı: 2016 

Epilepsi hastalarının nöbet geçirdikleri anda bedenlerindeki fizyolojik değişiklikleri 
algılayarak çeşitli uyarılarda ve bilgilendirmede bulunacak elektronik bir kolluğun 
tasarlanması, prototipinin üretilmesi ve bununla birlikte cihaza uyumlu mobil 
uygulamanın geliştirilmesi amaçlanmıştır.   

Günümüzde epilepsi hastalarının nöbetlerini teşhis etmek amacıyla çalışmalar 
yapılmakta ve akıllı bileklikler üretilmektedir. Bu akıllı bileklikler vücutta 
gerçekleşen bazı fizyolojik değişiklikleri tespit etmektedir. Ancak bu yöntemin 
uygulanması için ciddi harcamaların yapılması gerektiği gibi uygulandığı yerlerde 
de verimlilik sağlanamamaktadır. Proje, cihaz(kolluk) tasarımı ve bu cihaza uyumlu 
mobil uygulama olmak üzere iki alt çalışma alanına ayrılmıştır. Elektronik kolluğun 
temel devre elemanları; nabız sensörü, EMG sensörü ve ivmeölçerdir. Bu 
elektronik devre elemanlarını tek bir devre üzerinde bir araya getirebilmek için 
elektronik kart tasarımı yapılarak sistem tümleşik hale getirilmiştir. Ardından gerekli 
kodlar yazılarak sistem çalışır hale getirilmiş ve prototipi üretilmiştir. 

Gelinen noktada nabız sensörü kalp atış hızını ölçmekte, EMG sensörü vücuttaki 
kas hareketlerinin sonucunda oluşan elektrik sinyali değişimini ve değerlerini 
ölçmekte, ivmeölçer ise bireyin kolunun hareketindeki hız değişimlerini 
ölçmektedir. Alınan bu veriler  bluetooth aracılığıyla geliştirilen mobil uygulamaya 
gönderilmektedir. Uygulama tarafından bu veriler analiz edilmektedir. Analiz 
edilen verilerin sistemde tanımlanmış standart veri aralığının dışında olması 
halinde cihazda tanımlanmış olan numaraya acil durum mesajı ve konum bilgisi 
gönderilmektedir. Bu kapsamda sistemin verimliliğinin belirlenmesi için bir deney 
tasarlanmış ve uygulanmıştır. Yapılan bu deneyde %70 oranında başarı sağlanmış 
olup cihazın epilepsi hastaları tarafından kullanılabileceği tespit edilmiştir. Sistem 
algoritmasının geliştirilmesi ve sensörlerin kalitesinin arttırılmasıyla projenin 
hassasiyet derecesinin geliştirilebileceği öngörülmektedir. Böylece proje ile 
epilepsi hastası bireylerin kriz anında yaşamış olduğu sorunların çözümüne yönelik 
çalışmalara ciddi bir katkı sağlanmış olacaktır.



- TÜBİTAK 48. Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma 

Projeleri Yarışması, Fizik Dalı, Türkiye 3.sü, 2017 

- TÜBİTAK 48. Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma 

Projeleri Yarışması, Fizik Dalı, İstanbul Anadolu Bölgesi 

1.si, 2017 

- Okan Üniversitesi, Mühendislik Yarışması, Bilgisayar 

Mühendisliği Türkiye 3.sü, 2018



Nureddin Kamadan  
Muhammed İkbal Baykal 

Görme Engelli 
Bireyler İçin 
Elektronik Okuma 
Cihazının Üretilmesi 

• Proje Dalı: Teknolojik Tasarım 

• Proje Danışmanı: Ersin Ertürk 

• Proje Yılı: 2015 

Projede, görme engelli bireylerin e-kitaplar başta olmak üzere bilgisayar 
ortamındaki herhangi bir metni okuyabilmelerini sağlayacak bir cihazın prototipini 
üretmek amaçlanmıştır. Cihaz, görme engelli bireylerin eğitiminde materyal olarak 
kullanılabilecek olup, eğitim alanında yaşanan materyal sorunlarını da ortadan 
kaldırması hedeflenmektedir. İlerleyen süreçte e-kitap içeriklerinin de yer alan 
şekillerin, matematiksel ifade ve sembollerin okunup takip edilmesi noktasında da 
görme engelli bireylere yardımcı olacak çok fonksiyonlu bir cihazın kullanıma 
sunulması da projenin hedefleri arasındadır. 

Projede Braille sistemini temel alan bir cihaz geliştirilmiştir.Bu cihaz altı adet 
titreşim motoru ve bu motorlara sinyal gönderen bir elektronik devreden 
oluşmaktadır.Elektronik devre ile okuma yapılacak cihaz arasındaki iletişim 
devrede bulunan bluetooth modül ile sağlanmaktadır.Cihazın çalışabilmesi için C 
programlama dilinde yazılan programın kurulumunun gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. Kullanıcı ekran üzerindeki metinde yer alan alfabetik karakterlere 
dokunduğunda, bluetooth modül aracılığı ile elektronik devredeki mikro 
denetleyiciye ulaşan sinyaller değerlendirilmektedir.Mikro denetleyici gelen sinyali 
işledikten sonra 6 adet titreşim motoruna; dokunulan karakterin Braille 
sistemindeki karşılığına göre sinyaller göndermektedir.Motorlar kablo ile 
elektronik devreye bağlanmıştır. Altı adet motor bir zemin üzerine 
yerleştirilmiştir.Dizilim Braille kod yapısına uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu 
motorların bulunduğu düzenek kullanıcının bileğine takılacaktır.Örneğin 
kullanıcının parmağı A harfi üzerinde ise tasarlanan 6 motorlu sistemin üzerindeki 
sol en üstteki motora sinyal gitmekte ve hareket etmektedir.Motorun hareketini 
hisseden kullanıcı dokunduğu karakterin “A” olduğunu anlamaktadır.Gelinen 
noktada alfabetik karakterler ve geometrik şekiller sistem tarafından kullanıcı için 
anlamlı uyarımlar oluşturmaktadır. Sistemin çalışabilmesi için metin ve şekillerin 
önceden programa kaydedilmesi gerekmektedir.Bu haliyle uygun içerikler 
hazırlanması durumunda görme engelli bireylerin eğitim alanları başta olmak 
üzere yazılı doküman ihtiyacının yaşandığı her alanda ciddi yararlar sağlayacaktır. 



- BAHREYN - Nasser Bin Hamad International Youth 

Creativity Award , Bilim Kategorisi - Dünya 2.si, 2016 

-  Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması- Türkiye 2.si, 2016 

- Bursa Bilim Şenliği Proje Yarışması Genç Mucitler 

Kategorisi - Türkiye 3.sü, 2016 

-  TÜBİTAK 46. Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma 

Projeleri Yarışması, İstanbul Anadolu Bölgesi 3.sü, 2015



İlhami Osman Karakurt 
Fatih Uçar 

Görme Engelli 
Bireyler İçin 
Elektronik Yol Takip ve 
Yönlendirme Sistemi 
• Proje Dalı: Fizik 

• Proje Danışmanı: Ersin Ertürk 

• Proje Yılı: 2016 

Projede görme engelli bireylerin ulaşım sorunlarına çözüm getirecek bir elektronik 
cihazın prototipinin üretilmesi amaçlanmıştır. Günümüzde görme engelli bireylerin 
toplu kullanım alanlarında daha rahat hareket edebilmelerini sağlamak amacıyla 
kabartmalı hissedilebilir yüzey kaplamaları kullanılmaktadır.Bu kabartmalı yüzeyler 
takip edilerek güvenli bir yolculuk yapılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu yöntemin 
uygulanması için ciddi harcamaların yapılması gerektiği gibi uygulandığı 
bölgelerde de tam verimlilik sağlanamamaktadır. Proje, cihaz tasarımı ve cihazın 
maksimum verimle çalışabileceği ideal şehir tasarımı olmak üzere iki alt alana 
ayrılmıştır. Elektronik cihazın temel devre elemanları; elektronik kart okuyucu, ses 
dosyası işleyicisi ve renk sensörüdür.Bu elektronik devre elemanlarını tek bir devre 
üzerinde bir araya getirebilmek için elektronik kart tasarımı yapılarak sistem 
tümleşik hale getirilmiştir.Ardından gerekli işlemci kodu yazılarak sistem çalışır 
hale getirilmiş ve prototipi üretilmiştir.  

Gelinen noktada cihaz ile sarı çizgi takibi yapılabilmektedir. Cihazın üzerinde yer 
alan renk sensörü sarı rengi algıladığında sistem herhangi bir tepki vermemekte, 
sarı bölgenin dışına çıkıldığında ise devrede yer alan titreşim motoru aktif hale 
gelmektedir.Böylece görme engelli birey takip etmesi gereken yolun dışına 
çıktığında titreşimlerle uyarılmaktadır. Sistemde yer alan RFID kart okuyucu 
sayesinde yol ayrımlarına, kapı önlerine, merdiven giriş çıkışlarına vb. alanlara 
gelindiğinde bu alanlarda bulunan elektronik kartlar okunabilmektedir. Cihaz kartı 
okuduktan sonra kartın kodu ile eşleştirilmiş olan ses dosyası aktif hale gelmekte 
ve görme engelli bireyler cihazda yer alan kulaklık sayesinde sesli yönlendirmeleri 
duyabilmektedir.Gelinen sonuç itibariyle sistem kabartma zemin uygulamasındaki 
eksikliklerin tamamını gidermekte ve bu sistemi işlevsel hale getirmektedir.



- TÜBITAK - 47. Ortaöğretim Ögrencileri Araştırma 

Projeleri Yarışması Fizik Kategorisi - Türkiye 3.sü, 2016 

- TÜBITAK - 47. Ortaöğretim Ögrencileri Araştırma 

Projeleri Yarışması Fizik Kategorisi - Istanbul Asya Bölge 
1.si, 2016 

-  Üsküdar Üniversitesi Proje Yarışması Türkiye 1.si, 2015 

- T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik 
Temalı Fikir Yarışması TÜRKİYE 3.sü, 2015 

-  8. Uluslararası Ulaşım Teknolojileri Sempozyumu ve 
Fuarı TRANSİST 2015 Proje Yarışması, Türkiye 2.si, 2015 

- World Cities Expo İstanbul'17 Startup Girişimcilik 

Yarışması, Farkında Genç Ödülü, 2017 



Musa Sadık Ünal  
İbrahim Enes Aslan 

Toplu Ulaşımda 
Kullanılacak Mobil 
Bilgilendirme Sistemi 

• Proje Dalı: Bilgisayar 

• Proje Danışmanı: Ersin Ertürk 

• Proje Yılı: 2016

Günümüzde görme engelli bireylerin tolu ulaşım ağlarını kullanabilmeleri için 
çeşitli projeler hayata geçirilmektedir. Ancak, günümüz teknolojisinin sunmuş 
olduğu imkanlar düşünüldüğünde yapılan çalışmaların nitelik açısından çağın 
gerisinde kaldığı görülmektedir. Bu çalışmada günümüz teknolojisinin sunmuş 
olduğu imkanlar kullanılarak görme engelli bireylerin toplu ulaşım araçlarını 
kullanmalarını kolaylaştıracak bir sistem geliştirilmiştir. Sistemin ilk olarak şehir içi 
otobüs hatlarında kullanılması hedeflenmekte olup daha sonra tüm toplu ulaşım 
araçlarında kullanılmak üzere yaygınlaştırılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

Projede otobüs duraklarında bineceği aracı bekleyen görme engelli bireye, 
yaklaşan otobüslerin bilgisinin verileceği akıllı cihazlarda kullanılmak üzere bir 
android uygulama geliştirilmiştir. Sistem sayesinde görme engelli birey otobüs 
durağında beklerken yaklaşan otobüslerle ilgili sesli bilgiler alabilecek olup akıllı 
telefonu aracılığıyla binmek istediği otobüse sinyal gönderebilecektir.Gönderilen 
sinyaller sayesinde otobüs şoförü binmek araca binmek isteyen bir görme engelli 
birey olduğunu anlayacaktır. Bu işlevlerin gerçekleşebilmesi için otobüse 
yerleştirilmek üzere sinyal yayıcı bir elektronik devre geliştirilmiştir. Bu elektronik 
devre Bluetooth aracılığı ile sinyaller yaymaktadır. Otobüsün hat bilgilisi Bluetooth 
aracılığı ile sürekli olarak yayımlanmaktadır. Durakta bekleyen görme engelli birey 
akıllı telefonundaki uygulamayı çalıştırdığında otobüsteki devre tarafından 
gönderilen sinyaller  algılamakta ve sesli uyarıya dönüştürmektedir. Arka arkaya 
gelen otobüsler için gelen sinyaller sistem tarafından otomatik olarak sıraya 
konulmakta ve sırayla sesli uyarılara dönüştürülmektedir. Her sesli uyarı sonunda 
telefondaki program bir kaç saniye görme engelli bireyin tepki vermesini 
beklemektedir. Görme engelli birey dinlediği sesli bildirim anında beklediği 
otobüsün hat bilgisini duyduğunda elindeki telefonu sallayarak otobüs içinde yer 
alan elektronik devreye sinyal gönderebilmektedir. Otobüste yer alan sisteme 
yerleştirilecek olan uyarı ışığı, otobüsteki sistem tarafından bu gelen sinyal 
algılandığında yanıp sönmektedir. Şoför mahalline yerleştirilmesi planlanan bu uyarı 
ışığının yanıp sönmesinden otobüs şoförü, yaklaştığı durakta bir görme engelli 
bireyin aracına binmek istediğini anlayacaktır. Böylece otobüs duraklarında 
bekleyen bireyler rahatlıkla bekledikleri araçları tanımlayabilecek ve güvenli bir 
şekilde binmek istediklerini araç şoförüne bildirebileceklerdir.  

Gelinen noktada cihazın prototipi üretilmiş olup sistemin denemeleri araç 
dışında yapılmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır. İlerleyen süreçte kalabalık 
mekanlarda görme engelli bireylerin bu sistemi kullanarak binmek istedikleri aracı 
daha rahat bulabilmeleri için araca yaklaştıklarında  araç ile aralarında mesafenin 
görme engelli bireye bildirilmesi amaçlanmaktadır.



- TÜBITAK - 47. Ortaöğretim Ögrencileri Araştırma 
Projeleri Yarışması Bilgisayar Kategorisi - Istanbul Asya 

Bölge 1. si, 2016 

-  ÖNDER - 2. Bilim Sanat Kültür Günleri Proje Yarışması 
Bilim Kategorisi - 1. lik Ödülü , 2016 

-  Prof. Dr. Aziz Sancar Uluslararası Bilim Olimpiyatları Jüri 
Özel Ödülü , 2016 

- Başakşehir Living Lab  İnovasyon Proje Yarışması, Türkiye 

1.si, 2017 

- 26. MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması, 

Fizik Dalı, Türkiye 3.sü, 2017



Kübra Tiryaki 

Programlamayı 
Öğreten Uzay 
Teknolojıl̇erı ̇Temalı 
Eğıṫıṁ Setıṅıṅ 
Tasarlanması Ve 
Prototıṗıṅıṅ Üretıl̇mesı ̇

• Proje Dalı: Teknolojik Tasarım 

• Proje Danışmanı: Ersin Ertürk 

• Proje Yılı: 2019 

Bu projede, programlama, algoritma ve uzay teknolojileri alanlarının çocuklar için 
kolay anlaşılabilir şekilde oyunlaştırılarak öğretilmesi amaçlı bir eğitim kiti 
tasarlanmıştır. Proje genel hatlarıyla üç aşamadan oluşmaktadır: Keşif aracının ve 
kullanılacak devrenin yazılımı, tasarımı; aracın kontrol edileceği mobil uygulama 
yazılımı, keşif aracının kullanılacağı parkurun tasarımı. İlk aşamada Arduino 
geliştirme kartı ve Idesi kullanılmıştır. Aracın kontrol edileceği mobil uygulama MIT 
App Inventor ile geliştirilmiştir. Keşif aracının ve parkurun tasarımları Solidworks 
tasarım programında çizilmiştir. 

Eğitim kiti sayesinde çocuk kendi kurduğu senaryolar ile robotu kodlayarak kontrol 
edebilecek, parkur içinde bulunan görevlerin çözüm yollarını analiz ederek doğru 
sonuca ulaşıp görevleri yerine getirebilecektir. Uzay keşif araçlarının görevlerinin 
simüle edilip çocuğa oyunlaştırılarak sunulması, çocuğun eğlenerek öğrenmesini 
ve uzay teknolojileri hakkında bilgi edinmesini sağlayacaktır. 

Şu an piyasada bulunan uzay teknolojilerinin tanıtılması amaçlı üretilen 
oyuncakların çocuklara yeterli bilgi birikimi sağlayamaması daha çok figürsel 
amaçlı üretilmesi ve kodlama kitlerinin bu bireyler için kolay anlaşılamaması 
sonucu geliştirilen bu eğitim kiti, iki alanı birleştirmesiyle ve diğer özellikleriyle 
mevcut eğitim kitlere nazaran daha avantajlı konumda bulunmaktadır. 
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Tarım, Türkiye ekonomisinde büyük bir role sahiptir. Bilinçli ekimin yapılamaması, 
tarımın gelişimi önündeki en büyük engeldir. Bu bağlamda belirlenen bir tarımsal 
arazi üzerinde, ekilen tarım ürünlerinden daha fazla kazanç sağlamak için hangi 
tarım ürününe ne kadar arazi ayrılması gerektiği doğru tespit edilmelidir. Birçok 
ticari alanda yapısal sorunların çözümünde matematiksel programlamalardan 
yararlanılırken tarımdaki örnekler oldukça azdır. Projede Türkiye'nin en önemli 
tarım merkezlerinden biri olan Konya ili ele alınmıştır. Konya’da yetiştirilen 
ürünlerden elde edilecek kârı maksimize etmek için ürünlere ayrılması gereken 
alan dağılımlarının hesaplanması hedeflenmiştir. 

Konya’da yetişen 10 tane ürün tespit edilmiştir ve ekimlerinin yapıldığı 10.953.429 
dekarlık arazi üzerinde çalışılmıştır. Her ürün için karar değişkenleri belirlenerek 
maksimum amaç fonksiyonu oluşturulmuştur. Mahsullerin üretimi için harcanacak 
masrafları (işçi sayısı, mazot masrafları vb.) minimum düzeyde ve sağlayacakları 
katkıları maksimum düzeyde tutarak kısıt denklemleri kurulmuştur. Konya ili örneği 
için oluşturulan amaç fonksiyonu ve kısıtlayıcı denklemler Lindo programında 
çözümlenerek maksimum kârı oluşturan tarım alanlarının dağılımına ulaşılmıştır. 

Bu projede, sulama yapılarak yetiştirilen mahsullerden üzerinde çalışılan 
10.953.429 dekarlık arazinin; 'una buğday, %4,25'ine kuru fasulye, %1,74'üne 
patates, %6,53'üne şeker pancarı, %0,27'sine ayçiçeği ekilerek ve yine aynı 
arazinin; %40,81'inde buğday %15,43'ünde arpa, %1,00'inde mercimek ve 'inde 
ayçiçeği, sulama yapılmadan yetiştirildiğinde  maksimum kârın  elde edilebileceği 
hesaplanmıştır. Düşük kazanç getiren nohut ekimine alan ayrılmamıştır. Kullanılan 
doğrusal programlama sayesinde toplamda %19,2' lik fazladan kazanç elde 
edilebileceği hesaplanmıştır.  

Sonuçlar tarım alanlarının ekim planlaması için doğrusal programlama modeli 
kullanıldığında daha fazla kazanç sağlanabileceğini göstermiştir. Oluşturulan 
model, Türkiye'nin farklı tarım alanlarına sistemli bir şekilde uyarlanarak ciddi 

ekonomik kazançlar elde edilebilir. 
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Bu çalışmada, ülkemizde ve dünyada sürekli gerçekleşen, birçok insanın ölümüyle 
sonuçlanan maden kazalarına son vermek, muhtemel kazaları önceden tahmin 
edip önlemek amaçlanmıştır. Çalışmada madenciler için bir bileklik tasarlanmış 
olup madendeki gaz oranlarının ölçülmesi, her madencinin sağlık durumunun 
sürekli olarak takip edilmesi ve yaşanacak göçük ihtimalinde madencilerin 
konumlarının tespit edilmesi hedeflenmiştir.  

Bu çalışmada, madenci için tasarlanan cihazdaki nabız sensörüyle madencinin 
nabız bilgisinin, karbonmonoksit ve metan gazı sensörüyle maden durumunun 
takibi ve acil durum butonuyla madende yaşanabilecek aksiliklerin takibi 
yapılabilmektedir. Sensörlerin ölçüm değerleri, cihazda bulunan bluetooth 
modülünden, madende her beş metrede bir yerleştirilen bluetooth modülüne 
veriler gönderilmiştir. Alınan veriler, toplayıcı distribütör sayesinde ana merkezde 
bulunan veri işleme merkezine aktarılmıştır. Aktarılan veriler ana merkezdeki 
personel tarafından değerlendirilir. Madende yaşanabilecek olumsuz bir durumda 
arayüzde “acil durum” yazısı gözükerek gerekli müdahale yapılmaktadır. M-
MATEKS ile madencinin ve madenin durumu kontrol edilerek sıkça yaşanan 
maden kazalarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Yapılan sistemin test 
edilebileceği temsili bir maden ortamı oluşturulmuştur. Temsili madende deney 
yapılarak veriler alınmıştır. Sistem çalıştırılmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Deney 
kısmının başarıyla tamamlanması sayesinde bu çalışmayla madenin içi takip 
edilebilmekte, madencinin nabız ve konum bilgileri veri işleme merkezi tarafından 
anlık olarak kontrol edilebilmektedir. 

Tasarlanan cihaza sensörler eklenerek daha işlevsel hale getirebilir. Deneyler 
uygun ortam bulunmadığından madende gerçekleştirilememiştir. Deneyler 
madende yapılarak sistemin gerçek ortam denemelerinin yapılması 
gerekmektedir. Daha fazla deney ile sistemin hassasiyet düzeyi arttırılarak sistem 
madencilerin daha sağ l ıklı bir ortamda çalışmalarını sağ lamak için 
kullanılabilecektir.
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Turizm; ekonomi, ulaşım, hizmet ve eğlence gibi çeşitli sektörlerden 
faydalanmaktadır. Bu sektörlerle birçok ortak noktasının bulunması, diğer hizmet 
alanlarının da turizmden beslenmesine olanak sağlamaktadır. İstanbul’un sahip 
olduğu coğrafi ve özel konumunun avantajları, kültür ve turizm alanında elde 
edilebilecek gelişmeler için büyük önem teşkil etmektedir. Bu bağlamda, 
bünyesinde birçok kültürel yapı, tarihi eser ve güzellikler barındıran İstanbul'un, 
“Amfibi Araçlar İle Şehir Turları” projesi ile birlikte turizm potansiyeli artacak ve 
şehrin uluslararası düzeydeki konumu daha üst sıralara taşınacaktır. 

Karada ve denizde hareket edebilme kabiliyetiyle farklı bir seyahat imkanı ortaya 
koyan Amfibi (yüzergezer) araçlar, turistlere sunduğu kapsamlı gezi haritası ile 
ziyaretçilerine daha verimli ve eğlenceli bir seyahat imkânı sunmaktadır. 
Sultanahmet Meydanı’ndan başlayan güzergâh Tarihi Yarımada, Boğaz ve Haliç 
turları ile yeniden kalkış yerine dönülerek sonlanır. Bunun yanında çeşitli bölgelere 
duraklar konularak ziyaretçilerin istedikleri mekanlarda inip yürüyerek 
gezebilmelerine imkan sunulmuştur. Güzergahın belirlenmesi, sefer hizmetlerinin 
fiyatları ve günlük kaç sefer yapılacağı yetkililerle görüşülmüş ve yurt dışındaki 
amfibi tur örneklerinin verileri göz önünde bulundurulmuştur. 

Araştırma süreci içerisinde yapılan incelemeler sonucunda elde edilen verilere 
göre İstanbul’u ziyaret eden turist sayısında son yıllara doğru düşüş yaşanmıştır. Bu 
proje sayesinde arttırılması hedeflenen turist sayısı, ülkeye giren döviz miktarını 
etkileyecek ve ülkenin ekonomik alanda kalkınmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca 
sefer sayılarının artırılması ve İstanbul’un daha birçok farklı tarihi ve turistik 
mekanlarında oluşturulabilecek yeni rotalar gibi daha sonradan geliştirilebilecek 
eklemeler, projenin daha sistematik şekilde uygulanmasına ve yaygınlaşmasına 
yardımcı olacaktır. 
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Günümüz dünyasında, özellikle endüstrileşmiş toplumlarda kalıtsal faktörlerin yanı 
sıra fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler sonucu morbidite ve mortalite oranları 
artmaktadır. Kanser tüm dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer 
almaktadır. Hepatosellüler karsinom (HCC) ise dünya çapında kansere bağlı 
ölümlerin en önde gelen nedenlerinden birisidir. Hücre ölümüyle hücre çoğalması 
arasındaki kontrollü denge apoptoz ile sağlanır. Literatürde, kanser hücrelerine 
uygulanan maddelerin moleküler düzeyde apoptozu hangi yolak üzerinden 
gerçekleştirdiği henüz tam olarak bilinmemektedir. Günümüzde kanser 
tedavisinde kullanılan en yaygın yöntemlerden biri olan kemoterapi ise, hücreler 
üzerinde toksik etki oluşturarak sağlıklı dokuları da inflame etmektedir. Hücrelerde 
oksidatif stres, moleküler düzeyde yüksek ROS (Radikal Oksijen Türleri) seviyeleri 

sonucu meydana gelir. Radikal oksijen türlerinden biri olan hidroksil iyonu (OH−) 
seviyesindeki artış, ROS miktarındaki artışa sebep olarak ortamın pH’ını yükseltir.  
Curcuma  longa  rizomlarından elde edilen kurkumin; anti-inflamatuvar, düşük 
toksisite, anti-kanser ve lipid düşürücü etkilere sahiptir. Zingiber  officinale’in ise 
dünya çapında baharat, bitkisel ilaç yapımında kullanılmasının yanında anti-
inflamatuar, antidiyabetik, antikanser vb. gibi tıbbi özelliklere sahip olduğu 
bilinmektedir.  
Projemizin temel amacı, zencefil ve zerdeçal bitki özütlerinin yardımcı maddelerle 
beraber bulundurdukları etken maddelerinin, Hep-G2 hücre serisinin apoptozu 
üzerindeki etkisinin oksidatif stresle olan korelasyonunun pH analizi yöntemiyle 
incelenmesidir. Literatürde bu bitkilerin etken maddelerinin anti-oksidan 
özelliğinin bildirilmesine karşın, Curcuma  longa  ve Zingiber  officinale  özütlerinin 
bağımsız deney gruplarında ROS aktivitelerini artırarak oksidatif strese sebep 
olduğu gözlemlenmiş olup, Hep-G2 hücrelerinde apoptozun oksidatif stres yolağı 
üzerinden indüklenerek gerçekleştiği sonucuna varılmıştır. Ancak sinerjistik etkileri 
ROS aktivitelerinde farklılık yaratmadığı için, bu bitki özütlerinin sinerjistik olarak 
toksik etki yapmadığı, Hep-G2 hücrelerindeki apoptozun ise farklı bir yolak 
üzerinden indüklendiği sonucuna varılmıştır. 
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Turizm; ekonomi, ulaşım, hizmet ve eğlence gibi çeşitli sektörlerden faydalanmaktadır. 
Bu sektörlerle birçok ortak noktasının bulunması, diğer hizmet alanlarının da 
turizmden beslenmesine olanak sağlamaktadır. İstanbul’un sahip olduğu coğrafi ve 
özel konumunun avantajları, kültür ve turizm alanında elde edilebilecek gelişmeler 
için büyük önem teşkil etmektedir. 

Projemiz İstanbul’da ve birçok önemli şehirde bulunan Osmanlı yapılarının özgününe 
bağlı kalarak çiziminin yapılması, objelerin üretimi ve tema park planlamasının 
yapılmasıdır. İstanbul’u ziyaret eden turistler üzerinde yapılan anket sonucunda 
İstanbul’da Osmanlı temalı bir kültür parkı isteyen turistlerin yüzdesi %85,5 olarak 
elde edilmiştir. 

Projemiz iki faza ayrılmıştır. Birinci fazda planlanan faaliyetler Osmanlı sokağı 
tasarımının yapılması, sokak planının maketinin çıkartılması, ayrıca bu maketin eğitim 
faaliyetleri üzerindeki etkisinin araştırılması, Osmanlı motifli ürünlerin üretilip küresel 
pazarda satılması için faaliyetlerin yapılmasıdır. İkinci fazda ise sokak ile başlatılan 
tasarımın bir tema park haline getirilmesi ve İstanbul’a yeni bir turizm noktası 
eklemektir. Bu sayede İstanbul’daki turizm gelirleri arttırılacak ve Osmanlı kültürünün 
küresel ölçekte tanıtılması için önemli bir adım atılmış olacaktır. 

1. fazda Osmanlı sokağı planlaması yapılmıştır. Literatür taraması yapılıp eski çizimler 
incelendikten sonra mimari çizimler yapılmış ve şehir planlaması kurulmuştur. 
Ayrıca yapılmış çizimlerin 3 boyutlu çizimleri de hazırlanmıştır. Bunun sayesinde 
eserlerin üç boyutlu çıktıları alınmıştır. Alınan çıktıların orta okul tarih dersinde 
kullanılmasının sonuçları değerlendirilecektir. Ayrıca üretilecek Osmanlı motifli 
ürünlerin küresel pazara sunulması için faaliyetlere başlanmıştır. 

2. 2. fazda tema parkın çizimi yapılmıştır. Planlaması yapılan tema parkın oluşturacağı 
yeni bir turizm noktası ve üretilecek olan ürünler, ülkeye giren döviz miktarını 
etkileyecek ve İstanbul’un turizm sayesindeki ekonomik alanda kalkınmasına 
yardımcı olacaktır. 
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Vücudumuzdaki her hücre ayrı bir göreve sahiptir ve bu görevlerin doğru bir 
şekilde yerine getirilmesiyle vücut homeostazisi korunur. Kanser, vücudun 
herhangi bir yerinde hücrelerin kontrolsüzce çoğalmaya başlamasıyla oluşan, 
sahip olduğu görevleri yerine getiremeyen ve çevresindeki hücrelere zarar veren 
kötü huylu (malign) tümörler olup, vücut homeostazisini bozar. Günümüzde kanser 
Türkiye’de ve dünyada en sık rastlanan hastalıklardan biridir. Türkiye’de ölümlerin 
% 21’inin sebebi kanserdir. Kansere bağlı ölüm oranlarının bu denli yüksek 
olmasından dolayı, Türkiye’de ve dünyada her yıl kanser üzerine yüzlerce araştırma 
yapılmaktadır. 

Yapılan kanser araştırma çalışmaları başta olmak üzere in vitro olarak yapılan birçok 
hücre kültürü çalışmasında çeşitli hücre serileri kullanılmaktadır. Hücre serileri 
genel olarak kanserli hücrelerden üretilmekle birlikte yeni gelişen yöntemlerle 
vektör, virüsler ve CRISPR teknolojilerinin kullanıldığı gen baskılama yöntemlerinin 
hücrelere bölünme özelliği kazandırmasıyla da üretilebilmektedir. Ancak 
maliyetlerinin ülkemizde üretim ve teminini sınırlamasından dolayı, çalışmalarda 
kullanılacak olan kanser hücre serileri yurt dışından getirilmekte, bu da bütçeyi 
oldukça fazla arttırmakta ve temin edilme süresini de uzatmaktadır. 

Biz de bu projede larinks tümörlü hastadan aldığımız tümör hücresi örneğiyle, 
sınırsız sayıda bölünme yeteneği olan ve bilimsel çalışmalarda kullanılabilecek 
hücre serisini kendi ülkemizde kendi kaynaklarımızla üretmeyi ve bilimsel araştırma 
çalışmalarında kendi ürettiğimiz hücre serilerini kullanmayı amaçladık. Bunun için 
hastadan aldığımız hücreleri ilk olarak steril ortamda flasklara ekip, üzerine hücre 
kültürü protokollerini uygulayarak hücrelerin bölünme yeteneklerine baktık. 
Bölünme yeteneklerini gözlemledikten sonra hücreleri toplayarak STR analizlerini 
yaptık ve literatürde bulunmakta olan diğer hücre serileriyle karşılaştırdık. 
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Nöroblastom, Türkiye’de ve dünyada çocuklarda % 7-8 oranında görülen 
dördüncü kanser türüdür. Sıklıkla erken çocukluk çağında görülen ve sempatik 
sinir sisteminden kaynaklanan kötü huylu bir tümördür. Boyundan başlayıp kuyruk 
sokumuna kadar vücutta heryerde ortaya çıkabilir. Her kanserli hücrede olduğu 
gibi nöroblastomda da DNA kendini onaramaz ve hücreler kontrolsüzce 
çoğalmaya başlar. Aşırı çoğalmış hücreler tümör denilen hücre kütlelerini 
oluşturur. Günümüzde nöroblastom kanser türünün iyileşme oranı % 50’dir. 
Tedavide yüksek doz kemoterapi veya cerrahi yöntemler uygulanmaktadır. Bizim 
projemizin amacı ise, hücre kodu SH-SY5Y olan nöroblastom kanser hücreleri 
üzerinden, tümörler daha oluşmadan çok erken safhalarda, düşük 
konsantrasyonda ayrıştırılmış betalain pigmenti türevli ekstrakt ile, kanser 
oluşumuna neden olan DNA hasarlarının minimum seviyeye çekilmesi ve 
ekstraktın hücre apoptozisi üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Betalain, doğada 
Centrospermeaefamilyasında yer alan, kırmızı pancar gibi bitkilerde, bazı 
mantarlarda ve begonvil gibi çiçeklerde bulunan sarı-mor tonlarında suda 
çözünebilir bir grup renk maddesidir. 

Betalainlerin antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri uzun süredir bilinmektedir. 
Projemizde yüksek oranda betalain içerdiği bilinen Horozibiği (Celosia argentea) 
çiçeği Soxhlet cihazı ile ekstrakte edilmiştir. Deneyler sırasında ekstrakt, sürekli 
hava teması kesilecek şekilde saklanmıştır. Ekstraksiyon işleminde kullanılacak olan 
çözücünün belirlenmesinde kromatogrofi saflaştırma tekniği kullanılmış, betalain 
maddesi katı-sıvı ekstraksiyon yöntemine göre ayrıştırılmıştır. Hücre kültürleri aynı 
konsantrasyondaki farklı dozlarda ekstrakt ile muamele edilmiştir. Elde edilen 
sonuçlara göre, düşük betalain konsantrasyonunun nöroblastom hücreleri 
üzerinde düşük dozlarda etki göstermediği, ancak doz miktarının 500μl’ye 
yükseltilmesiyle hücre apoptozisinde artış olduğu gözlemlenmiştir. 
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Vücudumuzdaki her hücre ayrı bir göreve sahiptir ve bu görevlerin doğru bir 
şekilde yerine getirilmesiyle vücut homeostazisi korunur. Kanser, vücudun 
herhangi bir yerinde hücrelerin kontrolsüzce çoğalmaya başlamasıyla oluşan, 
sahip olduğu görevleri yerine getiremeyen ve çevresindeki hücrelere de zarar 
veren kötü huylu (malign) tümörlerdir. Günümüzde kanser Türkiye’de ve dünyada 
en sık rastlanan hastalıklardan birisidir. Türkiye’de ölümlerin %21’inin sebebi 
kanserdir. Nöroblastom ise çoğunlukla erken çocukluk döneminde görülen 
sempatik sinir sisteminde oluşan kötü huylu bir tümördür. miRNA’lar 20- 22 
nükleotidden oluşan kodalama yapmayan ve gen ifadesinin düzenlenmesinde 
görev alan RNA türüdür. Ahududu (Rubus  idaeus) bitkisi, içerdiği anti-oksidan ve 
anti-karsinojen maddeler sayesinde kanser tedavisinde kullanılabilecek bir bitkidir. 

Bu projede Rubus  idaeus  (ahududu) bitkisinden elde edilen yüksek ellajik asit 
derişimli ekstraktın, nöroblastom hücre serilerine (SH-SY5Y) uygulanmasıyla, 
kanser hücrelerinin çoğalmasının durdurulması ve apoptoza gitmesinin 
sağlanması amaçlandı. Daha sonrasında ise apoptozun miRNA ekspresyonu 
üzerindeki etkisi incelendi. Bunun için ahududu ekstraktı nöroblastom 
hücrelerinde farklı dozlarda denendi, etken doz belirlendi ve yapılan diğer 
deneylerle mükerrer doz uygulanması kararlaştırıldı. Hücre kültürü deneyleri, RNA 
izolasyonu, cDNA sentezi ve miRNA analizleri yapıldı ve sonuçlar değerlendirildi. 

Elde ettiğimiz sonuçlara göre miR-21 ve miR-146a’nın ekspresyonunda önemli 
ölçüde değişme olduğu görüldü. Apoptoza götürecek şekilde en iyi sonuçların 24 
ve 48. saatlerde olduğu belirlendi. Elde ettiğimiz bu verilere göre hipotezimiz 
doğrulanmıştır. Daha sonraki aşamalarda ise, daha yüksek ellajik asit derişimine 
sahip bitki ekstraktı, farklı kanser hücre serilerinde denenebilir. Ya da deneyin daha 
fazla tekrarı yapılarak diğer apoptotik miRNA ekspresyonlarına bakılabilir. 
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Eğriler basitçe doğrudaş olmayan en az üç noktası olan bir boyutlu büyük olarak 
tanımlanabilir. Projede konu olarak alınan basit kapalı eğrilerse kendini kesmeyen 
bir veya birkaç eğriden oluşmuş kapalı şekillerdir. Eğrilerin genişlikleri ise önce bir 
doğrultu belirlenmesi, sonra bu doğrultuya dik şekilde eğriyi en az bir noktada 
kesen ve içinden geçmeyen iki paralel doğru alınması sonucu paralel doğrular 
arasında oluşan uzaklıktır. Sabit genişlikli basit kapalı eğriler, genişliği tanımlandığı 
şekilde alındığı sürece doğrultusuna bağlı olmaksızın aynı çıkan şekillerdir. 
Çember bu eğrilerin en sık görülen örneğidir.  
Projede iki ve üç boyutlu sabit genişlikli basit kapalı eğrilerin farklı geometrik 
modellerinin matematiksel yönü incelendi, günlük hayatta kullanımlarının 
avantajları ortaya konuldu ve alternatif kullanım alanları üretildi. Bunun için 
şekillerin çevreleri, alanları, hacimleri vb. hesaplanarak birbirleri ile kıyaslandı; 
hangi alanlarda çember daire veya kürenin yerine alternatif eğrilerin/şekillerin 
kullanılabileceği araştırıldı. Reuleaux Çokgenlerinin kullanımının uygun olmadığı 
durumlardaysa Mükemmel Eğrilerin kullanılabileceği önerildi. Reuleaux 
Çokgenlerinin matematiksel hesaplamaları ve çizimlerinin yapılmasını sağlayacak 
yazılım oluşturuldu. Platon’un beş katı cisminden biri olan düzgün dört yüzlü, 
Reuleaux Çokgeni haline getirilerek genişliği ve hacmi hesaplandı. Bu şeklin 
ayrıtları yuvarlanmış hali olan Meissner Tetrahedronu (Düzgün Dört Yüzlü) çizildi, 
genişliği ve hacmi hesaplandı. İkinci ve üçüncü boyutta Jung Teoremi incelendi ve 
Reuleaux çokgenleri ile ilişkisi gösterildi. 



Mehmet Burak Akel  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Bu çalışmada görme engelli bireylerin eğitim yaşamında karşılaştıkları sıkıntıları 
ortadan kaldırmak ve daha nitelikli bir eğitim almalarını sağlamak amacıyla yeni bir 
eğitim materyali tasarlanmış ve prototipi üretilmiştir. Projede görme engelli 
bireylerin dokunsal ve işitsel duyularını öğrenme ortamında maksimum düzeyde 
kullanabilecekleri, özel teknolojik donatılara sahip bir eğitim materyali üzerinde 
çalışılmıştır. 

Görme engelli bireyler için geliştirilen eğitim materyalleri incelendiğinde yazıların 
Braille yazı sistemi ile yazılabildiği anacak şekillerin ve matematik ifadelerinin 
yazılması veya dokümante edilerek sunulması noktasında geliştirilmiş bir 
materyale rastlanmamıştır. Çalışmada günümüzde giderek yaygınlaşan üç boyutlu 
yazıcı teknolojisinden esinlenilmiştir. Yapılan sistem ile görme engelli bireyler üç 
boyutlu yazıcı kalem sistemi ve bu kalem için özel olarak üretilmiş olan yazma 
düzlemi ve akıllı eldiven ile anlık olarak yazı yazabilme yeteneğine sahip 
olacaklardır. Tasarımı yapılan sistemin en önemli özelliği ise görme engelli 
bireylere şekil çizebilme ve çizilen şekilleri algılayabilme imkanı sağlamaktadır. 
Yazıcı kaleme entegre edilen renk sensörü ve akıllı eldiven sistemi ile renklerin ayırt 
edilme imkanı sağlanmıştır. Kalem üzerindeki elektronik devrede bulunan 
ultrasonik sensörler düzlem üzerindeki kalemin konumunu tespit eder. Eldivende 
bulunan titreşim motorları kullanıcıyı çizmeyi istediği şekil için yönlendirir ve 
renklerin hissedilmesini sağlar. Ayrıca oluşturulan dokümanların arşivlenebileceği 
bir tasımda yapılarak daha sonra okunabilmesi sağlanmıştır. Bu okumaların akıllı 
eldiven ile yapılması planlanmıştır. Düzlem, 3 boyutlu yazıcı kalem sistemi ve 
eldivenin tasarımı SolidWorks uygulaması üzerinde yapılmıştır. Projenin yazılımı ise 
Arduino IDE sistemiyle gerçekleştirilmiştir. 

Bu sistem eğitmenler tarafından kullanılarak görme engelli bireyler için eğitim 
dökümanları da hazırlanmasına olanak sağlamaktadır. Sistem sayesinde düzenli 
eğitimler ile gelecekte görme engelli bireyler tasarım yapabilme kabiliyete sahip 
olacaklardır. 



Fatma Betül Kabadaş 
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Materyalıṅıṅ Sentezı ̇

• Proje Dalı: Kimya  

• Proje Danışmanı: Ersin Ertürk 

• Proje Yılı: 2020

Günümüzde doku/organ nakillerinde her geçen sene morbidite ve mortalite 
oranlarındaki artış değiştirmek  yerine  yenilemek  anlayışıyla doku mühendisliğinin 
doğmasına sebep olmuştur. Son yıllarda bu amaç doğrultusunda doku çeşitliliğine 
bağlı olarak hedef dokunun özelliklerine uygun birçok biyomateryal 
sentezlenmektedir. Bu biyomateryallerden biri olan poliüretan, ayarlanabilir 
mekanik özellikleri ile özellikle kemik/kıkırdak doku sentezinde son yıllarda ön 
plana çıkmıştır. 

Bu çalışmada doku mühendisliği çalışmaları için 3 boyutlu eriyik yığın modellemesi 
(EYM) tipi yazıcılarında kullanılabilir hekzagonal bor nitrür nanolevha (h-BNNS) 
katkılı su bazlı poliüretan materyali sentezlenmiştir. Su bazlı poliüretan (WPU) 
malzemeler her ne kadar mekanik özellikleri ayarlanabilir malzemeler olsalar da 
doku mühendisliği uygulamalarında özellikle kemik dokusu gibi mukavemeti 
yüksek dokular için yetersiz kalmaktadır. Bununla beraber termal dirençlerinin 
yetersiz olması 3 boyutlu (3B) EYM tipi yazıcılardan prototiplenmesini 
zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada mekanik mukavemet ve ısıl özellikler polimerin h-
BNNS ile katkılandırılması sonucu artırılmıştır. h-BN (hekzagonal bor nitrür), üstün 
fiziksel ve kimyasal özellikler sahip, genellikle yüksek sıcaklıklarda borik asidin 
nitrürlenmesi sonucu elde edilen bir kristaldir. h-BN nano levhaları suda 
dispersiyon yöntemiyle elde edilip literatürden farklı olarak polimer yapısına su 
dispersiyonu aşamasında katılmıştır. Katkılandırmanın nano levha boyutunda 
olmasının sebebi materyalin yüzey alanını artırarak mekanik mukavemetini 
artırmaktır. 

Çalışmada materyale yapılan yapısal karakterizasyon sonucu, ısıl ve mekanik 
özelliklerde artış görülmüştür. Elde edilen mekanik özelliklerin doku mühendisliği 
uygulamalarında kemik dokusu için yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. Isıl 
özelliklerinin artışı ise 3B yazıcılarda daha kolay yazdırılabilir filament eldesini 
sağlamıştır. 
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Dünyadaki kağıt tüketimi günden güne hızla artarken, kağıt üretimindeki 
hammadde kaynakları aynı oranla artmamaktadır. Bu sebeple ağaç dışında lif 
bakımından zengin olan farklı kaynak arayışlarına girilmiştir. Bu çalışmada karpuz 
kabuklarının lif ve selülozlarının kağıt endüstrisin- de hammadde olarak kullanıp 
kullanılamayacağı araştırılmıştır. Yapılan kimyasal analiz sonuçları literatür bilgileri 
ile karşılaştırılarak uygunluk değerlendirilmesi yapılmıştır.  

Karpuz kabuğundaki lif ve selülozların kâğıt endüstrisinde hammadde olarak 
kullanılabilirliğinin değerlendirilebilmesi için alanyazın araştırması yapılmıştır. 
Yapılan tarama sonucu kağıt endüstrisinde alternatif olarak kullanılan bitkisel 
atıkların sahip olması gereken özellikler tespit edilmiştir.Bu özelliklerin saptanması 
için holoselüloz tayini, alfaselüloz tayini, lignin tayini, rutubet tayini, alkol-benzen 
ekstraksiyonu, eter ekstraksiyonu, %1’lik NaOH de çözünürlük,sıcak ve soğuk suda 
çözünürlük analizlerinin yapılması gerektiği tespit edilmiş ve bu kimyasal analizler 
karpuz kabuğu örnekleri üzerinde yapılmıştır.  

Yapılan analizler ve ölçümler sonucunda hava kurusu karpuz kabuklarındaki 
ortalama rutubet oranı %11,8, ortalama holoselüloz oranı %38,27, ortalama alfa 
selüloz oranı %25,1, ortalama lignin oranı %53,9, ortalama eterde çözünürlük 
%12,45, ortalama alkol-benzende çözünürlük %14, ortalama %1 sodyum 
hidroksitte çözünürlük %33, ortalama soğuk suda çözünürlük %29,85 ve ortalama 
sıcak suda çözünürlük %35,85 olarak bulunmuştur. Sıcak ve soğuk sulardaki 
çözünürlük değerlerinin birbirine yakın olduğu görülmektedir.  

Bu çalışmada kağıt üretiminin ilk aşaması olan hammadde uygunluğu analizleri 
karpuz kabukları için yapılmıştır. Proje kapsamında gerekli analizler tamamlanmış 
olup başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır. Analiz sonuçları karpuz kabuğunun 
kağıt hamurunun üretilmesinde diğer tarım bitkilerine (Anadolu kestanesi, Türk 
Fındığı, Buğday, Kanola, Pamuk Sapları) oranla ikinci alternatif olarak 
değerlendirilebileceğini göstermiştir.  
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Projede sıvıların kırıcılık indisinin hassas ve pratik bir şekilde ölçülmesi 
amaçlanmıştır. Sıvıların kırılma indislerinin hassas bir şekilde tayin edilebilmesi 
numune analizlerinde sonuç alma noktasında büyük öneme sahiptir. Saflığından 
emin olunan bir örneğin kırılma indisi ölçülerek okunan değer kırılma indislerine 
ait literatür bilgisi ile karşılaştırılır. Böylece bilinmeyen örneğin hangi madde 
olduğu tespit edilebilir. Buna ek olarak bir maddenin saflığını belirlemek veya 
yabancı madde katılıp katılmadığını anlamak amacıyla kırılma indisinden 
faydalanılmaktadır.  

Proje kapsamında kırılma indisi tayini için bir deney düzeneği kurulmuştur. Kurulan 
deney düzeneğinde Fraunhofer kırınım deseni oluşturulmaktadır. Kırınım 
desenindeki aydınlık saçakların merkezi aydınlığa olan uzaklığı kullanılarak sıvıların 
kırılma indisleri hesaplanmıştır. Deneyde oluşturulan kırınım desenindeki ışık 
şiddetlerinin okunabilmesi, bu aydınlık ve karanlık bölgelerin konumlarının net 
olarak belirlenebilmesi için step motor kullanılmıştır. Bu sistemin bilgisayarla 
bağlantısının kurulabilmesi için elektronik devre tasarımı yapılmıştır. Sensör 
yardımıyla okunan ışık şiddeti değerleri analog olarak sisteme gelmektedir. 
Elektronik devrede yer alan dönüştürücüye gelen veriler dijital verilere 
dönüştürülerek bilgisayara aktarılmaktadır. Tüm sistemin kontrolü ise bilgisayara 
yüklenen C#’da yazılan arayüz programı ile yapılmaktadır.  

Deneyde su, alkol ve havanın kırılma indisi ölçülmüştür. Yapılan hesaplamalar 
sonucunda havanın kırılma indisi % 1.02 hata oranı ile, saf suyun kırılma indisi % 
2,32 hata oranı ile ve Etil Alkolün % 1,6 hata oranı ile hesaplanmıştır. Deneyden 
elde edilen veriler değerlendirildiğinde yaklaşık olarak %2 hata oranı ile 
değerlerin doğru sonuç verdiği söylenebilir. Bu çalışmayla sıvıların kırılma indisi 
ölçümü için yeni bir otomasyon sistemi geliştirilmiş olup ölçümler hassas ve pratik 
bir şekilde yapılabilmektedir  
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Projede günlük gıda atıklarını kompos haline getirip tarım alanları ve bahçeler için 
gübre olarak kullanıma hazır hale getiren prototip cihazın üretilmesi amaçlanmıştır. 
Çalışmada geviş getiren hayvanların sindirim sitemlerinden esinlenilmiştir. Cihaz 
tasarımı, makineye dökülen gıda atıklarını katı-yağlı, katı-sebze ve sıvı olarak üç ayrı 
haznede tutacak şekilde yapılmıştır. Haznelerde biriken atık gıdaları cihaz otomatik 
olarak belli oranlarda farklı bir hazneye alarak öğütme, ısıtma ve ph dengeleme 
işlemlerini gerçekleştirecektir. Bu işlemden geçen gıdalar makinenin ayrı bir 
haznesinde 2 gün 60 derece sıcaklıkta belirli aralıklarla karıştırılarak bekletecektir. 
Bekleme haznesine alınan işlenmiş gıdalara kağıt ve toprak ilave edilerek 
komposlaşma sürecinin hızlandırılması planlanmaktadır.  

Cihazda geçen süreç sonunda işlenen atık gıdalar tarım alanında gübre olarak 
kullanıma hazır hale gelecektir.  

Söz konusu süreç cihaz dışında test edilmiş ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Cihazla 
ilgili üretim çalışmaları halihazırda devam etmektedir.Proje sonunda yemek yeme 
tesislerinde kullanılabilecek gıda atığı dönüşüm cihazının prototipinin üretilmiş 
olmasını hedefliyoruz. Cihaz üretime geçtiğinde tüm toplu yemek yeme 
alanlarında kullanılabilecek olup çevre ve ekonomi açısın- dan ciddi yararlar 
sağlayacaktır  
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Projede saydam katı veya sıvı tabakaların kalınlıklarının belirlenmesi ve 
mühendislik, optik çalışmalar gibi önemli alanlarda kullanılan kırılma indislerinin 
Pfund metoduyla hesaplanması amaçlanmıştır. Pfund metodu kırılma indisi ve 
saydam tabakaların kalınlık ölçümlerini yapmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu 
metot bir saydam tabaka üzerinde kullanıldığında hem kalınlık hem de kırılma 
indisi hakkında bilgi alınmasını sağlamaktadır. Fakat iki saydam tabakalı düzenekte 
ikinci tabakanın kalınlığı hakkında mevcut literatürde herhangi bir bilgi ve açıklama 
yoktur.  

Bu çalışmada saydam katı veya sıvı tabakaların kalınlıklarının ölçülebilmesi için bir 
deney düzeneği hazırlanmıştır. Düzenekte bulunan numune haznesine belirli 
kalınlıklarda katı saydam tabakalar ve farklı kırılma indisine sahip sıvılar hassas bir 
şekilde yerleştirilmiştir. Hazırlanan farklı deney düzeneklerine lazer ışığı tutularak 
halka görüntüleri elde edilmiştir. Bu deneyde kamera aracılığı ile elde edilen 
deney görüntüleri bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Bilgisayarda MATLAB programı 
ile fotoğraflarda bulunan halkaların çapları hassasiyetle ölçülmüştür. Ölçülen halka 
çapları ve kalınlık değerlerinin yer aldığı tablolar oluşturulmuştur. Oluşturulan bu 
tablolardan yararlanarak halka çapı-ikinci tabakanın kalınlığı grafikleri 
oluşturulmuştur. Bu grafiklerden ikinci saydam tabakanın oluşturduğu halka çapı 
ile ikinci tabakanın kalınlığı arasında mevcut literatürde bulunmamasına rağmen 
lineer bir ilişki olduğu görülmektedir.  

İlerleyen süreçte farklı kırılma indislerine sahip numunelerle hesap yapılarak halka 
çapı-ikinci tabakanın kalınlığı grafikleri çizilerek, çizilen grafiklerin eğimi 
hesaplanacaktır. Hesaplanan eğimlere karşılık kırlma indisi değerleri grafiği 
çizilerek bağıntılar elde edilecektir. Bu bağıntı yardımı ile kırılma indisi bilinen bir 
saydam tabakanın ince film kalınlığı dairesel halka çaplarına bakılarak kolay bir 
yöntemle hesaplanabileceği öngörülmektedir.  
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Isıl Genleşme Katsayısı malzemelerin mekanik ve yapısal tasarımı için önemli olan 
fiziksel bir büyüklüktür. Belli başlı metal malzemelerin ve standart alaşımların ısıl 
genleşme katsayıları literatür de bulunuyor olmasına rağmen, literatürde 
bulunmayan özel bir malzemenin belli bir sıcaklık aralığındaki ısıl genleşme 
katsayısındaki değişimi belirleyebilmek mühendislik alanları başta olmak üzere 
malzeme bilimi açısından önem arz etmektedir. Bu projede Tek yarıklı Fraunhofer 
kırınımı olayında gözlemlenen fiziksel değişikler yardımıyla katı cisimlerin ısıl 
genleşme katsayılarının hassas ve pratik bir şekilde belirlenebileceği bilgisayar 
kontrollü bir sistem geliştirmek amaçlanmıştır.  

Çalışmada tek yarıkta ışığın kırınımı sonucu sabit ekran üzerinde oluşan girişim 
deseninden faydalanıldı. Tek yarık düzeneği genleşme katsayısı ölçülmek istenen 
numuneden oluşturulmuştur. Numuneye ısıl işlem uygulanarak sıcaklık artışı takip 
edilmiştir. Sıcaklık artışına bağlı olarak tek yarık düzeneğindeki aralık küçülmüş ve 
ekranda gözlemlenen karanlık bölgelerde değişimler gözlemlenmiştir. Bu 
değişimler otomasyon sistemiyle numunenin sıcaklık artışı ile eş zamanlı olarak 
ölçülmüş ve numunedeki uzama miktarı ile ilişkilendirilerek genleşme katsayısı 
hassas bir şekilde hesaplanmıştır.  

Projede tek yarıkta kırınım deneyi kullanılarak bakırın genleşme katsayısı %3.1’lik 
hata oranı ile ölçülebilmiştir. Sistem küçük sıcaklıklarda hassas ölçüm yapabilme 
imkânı vermektedir. Az miktarda numune ile ölçümlerin yapılabiliyor olması benzer 
yöntemlere göre avantaj sağlamaktadır. Sistemde yüksek sıcaklıklara çıkılabilmekte 
ancak malzemelerin genleşme katsayıları bu sıcaklıklarda sabit kalmayıp 
değişkenlik göstermektedir. Sistem bu değişiklikleri de hassas bir şekilde 
ölçebilmekte olup, yüksek sıcaklıklar için genleşme katsayısının logaritmik 
grafikleri oluşturulabilir. Bu da mühendislik hesaplamaları ve malzeme bilimi için 
hassas ölçümlerin yapılabilmesinin önünü açmaktadır. İlerleyen süreçte sistem 
hataları azaltıldıktan sonra farklı örnekler için yüksek sıcaklıklarda bu ölçümlerin 
yapılması hedeflenmektedir.  
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